
                                                                                                                                                          Mykanów, dnia .............................. 
...............................................................………........ 

                    (Nazwisko i imię)    
 
...............................................................………....... 

  

...............................................................………...... 
                (adres zamieszkania) 
 

..................................................……….................. 
                         (Telefon) 
 

......................................................….……............ 

                    (Pesel)                            
….............................….…………….....        

     (Nr identyfikacyjny producenta) 

                                                                                                  Wójt Gminy 

                                                                                      Mykanów 

 

 Zwracam się z prośbą o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w moim gospodarstwie 

rolnym,  spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi - …................................ 

co miało miejsce w w dniu …...........................................w następujących uprawach: 

 

Uprawy polowe 

Lp.             Miejscowość 

     (położenie gruntów) 

   Numer 

   działki 

       Nazwa uprawy  Powierzchnia 

      uprawy 

       w ha 

Szacow

any % 

strat 

     Uwagi 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Uwaga: Proszę wpisać wszystkie uprawy (również te na których szkody nie wystąpiły) 
 

Uprawy pod osłonami 

Lp.             Miejscowość 

     (położenie gruntów) 

   Numer 

   działki 

       Nazwa uprawy  Powierzchnia 

      uprawy 

       w m2 

Szacow

any % 

strat 

     Uwagi 

       

       

       

       

       

       

       

       

 Uwaga: Proszę wpisać wszystkie uprawy (również te na których szkody nie wystąpiły) 

 



Jednocześnie proszę o oszacowanie zakresu i wysokości szkód w środkach trwałych związanych 

z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, oraz działów specjalnych produkcji rolnej 

(opisać rodzaj i zakres szkód) 

 

- budynki i budowle służące do produkcji rolnej 

  …....................................................................................................................……………………… 

  ….......................................................................................................................................................... 

- maszyny i urządzenia służące do produkcji 

rolnej ….......................................................................................................................................……

………. 

…............................................................................................................................................................ 

- sady i plantacje 

wieloletnie ….................................................................................................................................……

…………... 

…............................................................................................................................................................ 

- stada podstawowe zwierząt gospodarskich 

………………………………………………………………………………………………………... 

 

Oświadczam, że osiadam/nie posiadam* - działy specjalne produkcji rolnej o pow. …...........m2 

 

Oświadczam, że posiadam/nie posiadam* - następujące zwierzęta gospodarskie: ….................…...... 

 ............................................................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że zawarłem/nie zawarłem* umowę obowiązkowego lub dobrowolnego 

ubezpieczenia. 

Jeżeli tak to w jakim zakresie: 

- uprawy …............................................................................................................................................ 

- budynki gospodarcze i budowle …...................................................................…………………….. 

- maszyny i urządzenia …..................................................................................................................... 

- sady i plantacje wieloletnie….........................................................................................................… 

- zwierzęta…..................................................................................................................................…... 

Z tytułu ubezpieczenia otrzymałem/nie otrzymałem* odszkodowanie w wysokości .......................zł. 

 

Całkowita pow. upraw rolnych (zgodnie z wnioskiem o płatności obszarowe) bez uwzględniania 

ugorów, odłogów i nieużytków wynosi ....…......... ha, 

Powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód (z wyłączeniem łąk i pastwisk) ……….. ha, 

Powierzchnia upraw rolnych w dniu wystąpienia szkód z wyłączeniem wieloletnich użytków 

zielonych (UZ )………………. ha 

Powierzchnia upraw rolnych dotknięta niekorzystnym zjawiskiem wynosi ………………. ha, 

Powierzchnia ogólna gospodarstwa rolnego     …………………. ha. 

 

Oświadczam, że zamierzam/ nie zamierzam* korzystać z kredytu na wznowienie produkcji rolnej. 

Posiadam/nie posiadam grunty* w innych gminach. 

Jeżeli tak to wymienić w jakich: …....................................................................................................... 

 

Dodatkowe informacje i uwagi….......................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................ 

 
*niepotrzebne skreślić                        
 

                                                                                                 ................................................... 

                                                                                                                      (podpis rolnika) 


